Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 9 (81)

Týdeník

27. února 2022

Pořad bohoslužeb
(od 27. února do 6. března 2022)

Neděle 27. 2.
8. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za živou a † rodinu Hubáčkovu
9:00 Bílovec
- za † Herberta Failhauera, živou
a † rodinu
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10:30 StaráVes
- za Čestmíra Vajdu, rodinu Stanovsku
a Vajdovu
Pondělí 28. 2
18:00 Bílovec

Pondělí 8. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 1. 3.
18:00 Bílovec

Úterý 8. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 2. 3.
18:00 Bílovec

Popeleční středa
- za Maxmiliána a Hedviku Ottovy a děti

Čtvrtek 3. 3.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po Popeleční středě
- za † Oldřicha Slánského a jeho rodinu

Pátek 4. 3.
10:00 DPS
18:00 Bílovec

Pátek po Popeleční středě
- mše svatá
- za členy živého růžence

Sobota 5. 3.
18:00 Bílovec

Sobota po Popeleční středě
- na poděkování za 55 let společného
života s prosbou o Boží požehnání
do dalších let

Neděle 6. 3.
1. neděle postní
7:30 Velké Albrechtice 9:00 Bílovec
- za † Anežku Škrobánkovou a živou
rodinu
10:30 Bílov
- za † Josefa Tvrdého, bratra, rodiče
a duše v očistci

Farní oznámení
1. Výtěžek ze sbírky "Svatopetrský haléř“:
Bílov - 560 Kč
Bílovec - 10 101 Kč
Velké Albrechtice – 1 380 Kč.
2. Dnešní sbírka (27. února) je určena na pomoc Ukrajině.
3. Přípravné setkání k projektu Noc kostelů se uskuteční dnes
(neděle 27. února) po mši svaté na faře.
4. Ve středu 2. března začíná postní doba. Popeleční středou
vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož
smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce
začíná 40-ti denní příprava na velikonoční svátky. Zveme
ve středu v 18 hodin do Bílovce na liturgii s udělováním
popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60
let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající
praxe církve. V době postní je zakázáno zdobit oltář květinami, kromě 4. neděle postní, slavnosti a svátků.

5. Připojme se k výzvě papeže Františka i českých
a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za
Ukrajinu. "Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března,
Popeleční středy, učinili Den půstu za mír.“
6. V postní době zveme k modlitbě křížové cesty. Základem je
rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě
si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro
nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován.
Modlitba křížové cesty v našich farnostech:
Den

Místo

Každý pátek
Neděle 6. 3.

kostel sv. Mikuláše
Na Hublesce

Neděle 20. 3.
Křížová cesta
pro děti

dle počasí
kostel sv. Mikuláše / příroda

Neděle 3. 4.
Velký Pátek 15. 4.

Na Hublesce
Na Hublesce

Čas
17:30
15:00
15:00
15:00
10:00

7. Také v letošním roce se můžete zapojit do sbírky „postní
almužna“. Sami doma si vyrobte krabičku „postničku“,
do které budete po celou postní dobu ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době odřeknete.
8. Velikonoční zkoušky zpěvu:
Ženy – středa 18:45
Muži – pátek 18:45
9. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na faru na náboženství pro dospělé.
10. V pátek po mši svaté bude adorace k Srdci Ježíšovu.
11. Na brigádu (osekávání omítek na faře) jsou zváni v sobotu
5. března v 10 hodin starší ministranti.
12. Mladší ministranti (do 4. třídy) zveme v sobotu 5. března
v 10 hodin do kostela na setkání.

Prohlášení české biskupské konference
Prohlášení
České biskupské konference
k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na
Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.
Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou
modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují
kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc
Ukrajině.

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší
země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.
Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční
středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.
Praha, 24. února 2022
Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference
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